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Přehled žádostí o zařazení sociální služby do podmíněné sítě

1 2

RESIDENT 2000 o.p.s. Chelčický domov sv. Linharta, o.p.s.

odlehčovací služby sociální rehabilitace

5670549 2897943

terenní ambulantní, terénní 

Svobodova 106, 380 01 Dačice Chelčice 1, 389 01 Vodňany

osoby se zdravotním postižením osoby s chronickým duševním onemocněním

ORP Dačice, ORP J. Hradec - Kunžacko obce regionu MAS Rozkvět

1 4 uživatelé v AF, 1 uživatel v TF

AF 0 4

TF 70 8

PF 0 0

1.5.2018 - 30.4.2021 1.3.2018-31.3.2021

Ano Ano

prac. přímé péče 2,5 0,9

ostatní prac. 0,7 0,3

provozní 429 000 457 020

osobní 2 773 800 1 468 080

celkem 3 202 800 1 925 100

2 773 800 1 925 100

Žádost doručena 29.12.2017. Žádatel uvádí, že 

potřebnost sociální služby byla zjištěna praxí 

poskytovatele - společnost je poskytovatelem 

počovatelské služby a domácí zdravotní péče, 

dále je doložena strategií MAS Česká Kanada, 

které rozvoj těchto služeb podporuje, jelikož  

zjistila, že jsou v oblasti působení potřebné - viz 

strategie MAS výše a dále město Dačice v rámci 

komunitního plánování provádělo ankety a 

průzkumy, jež potřebnost těchto služeb také 

dokládají. Poskytováním uvedené sociální služby 

chce žadatel řešit nepříznivou situace u osob, 

která spočívá v tom, že nejsou schopné zvládat 

péči o vlastní osobu, zajistit a konzumovat stravu 

a zvládnout další každodenní úkony, nejsou 

schopni být sami bez dozoru druhé osoby a 

osoby, které o ně pečují potřebují zastoupení. 

Žadatel předpokládá financování služby v dalším  

období opět ze zdrojů MAS Česká Kanada - 

podání navazujícího projektu. 

Žádost doručena 16.1.2018. Jedná se o 

zajištění služby sociální rehabilitace 

poskytované ambulantní i terénní formou na 

území obcí regionu MAS Rozkvět.  Žadatel 

počítá s finanční podporou z OPZ 

prostřednictvím výzvy MAS po dobu realizace 

projektu., jehož cílem je zajistit financování a 

dlouhodobou stabilitu služeb na daném území.

Soulad SPRSS Ne Ne

Stanovisko Krajské 

koordinační 

skupiny

Rozvoj odlehčovacích služeb poskytovaných 

terénní formou na území ORP Dačice a ORP 

Jindřichův Hradec není v souladu s Akčním 

plánem SPRSS pro rok 2018. Podle 

doložených podkladů je poskytovatel 

oprávněným žadatelem v rámci výzev 

Strategie komunitně vedeného místního 

rozvoje (zkráceně SCLLD) prostřednictvím 

MAS, u kterých je vyžadováno pověření k 

poskytování služeb obecného hospodářského 

zájmu. KKS doporučuje zařazení služby do 

podmíněné sítě v JčK za účelem získání 

dotace na financování sociální služby z OPZ v 

případě schválení žádosti o dotaci donátorem 

(MPSV). Jihočeský kraj vydáním pověření v 

rámci podmíněné sítě není vázán povinností 

finančně podporovat provoz uvedené sociální 

služby po dobu udržitelnosti výstupů projektu, 

tj. po jeho skončení.

Rozvoj služby sociální rehabilitace v regionu 

MAS Rozkvět není v souladu s Akčním plánem 

SPRSS pro rok 2018. Podle doložených 

podkladů je poskytovatel oprávněným 

žadatelem v rámci výzev Strategie komunitně 

vedeného místního rozvoje (zkráceně SCLLD) 

prostřednictvím MAS, u kterých je vyžadováno 

pověření k poskytování služeb obecného 

hospodářského zájmu. KKS doporučuje 

zařazení služby do podmíněné sítě v JčK za 

účelem získání dotace na financování sociální 

služby z OPZ v případě schválení žádosti o 

dotaci donátorem (MPSV). Jihočeský kraj 

vydáním pověření v rámci podmíněné sítě není 

vázán povinností finančně podporovat provoz 

uvedené sociální služby po dobu udržitelnosti 

výstupů projektu, tj. po jeho skončení.

Ano, podmíněná síť Ano, podmíněná síť

Čas. dostupnost 

hod./týdně

Období finanční podpory soc.služby z 

OPZ

Soulad s KPSS

Poř. číslo

Název poskytovatele

Druh sociální služby

Identifikátor

Forma poskytování

Adresa poskytování

Schváleno zařazení do Sítě JčK

Personální zajištění

Plánované zdroje financování z OPZ

Cílová skupina
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Poznámky k žádosti

Náklady na celé 

období finanční 

podpory

Územní působnost

Kapacita (okamžitá)
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Chelčický domov sv. Linharta, o.p.s.

sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdr. postižením

2790365

ambulantní

Chelčice 1, 389 01 Vodňany

osoby se zdravotním postižením

obce regionu MAS Rozkvět

10

AF 4/sudý týden

TF 0

PF 0

1.5.2018 - 30.4.2021

Ano

prac. přímé péče 0,4

ostatní prac. 0

provozní 135 450

osobní 541 800

celkem 677 250

677 250

Žádost doručena 16.1.2018. Jedná se o zajištění sociálně 

aktivizačních služeb pro pro osoby se zdravotním postižením 

od 11 do 64 let věku. Žadatel má službu registrovanou v 

ambulantní i terénní formě.  Ze zdrojů OPZ prostřednictvím 

výzvy MAS bude finančně podpořena pouze ambulantní forma, 

a to v rozsahu 4 hod. každý sudý čtvrtek. Terénní forma 

poskytování této služby není předmětem projektu OPZ.

Soulad SPRSS Ne

Stanovisko Krajské 

koordinační 

skupiny

Rozvoj sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se 

ZP v regionu MAS Rozkvět není v souladu s Akčním plánem 

SPRSS pro rok 2018. Podle doložených podkladů je 

poskytovatel oprávněným žadatelem v rámci výzev Strategie 

komunitně vedeného místního rozvoje (zkráceně SCLLD) 

prostřednictvím MAS, u kterých je vyžadováno pověření k 

poskytování služeb obecného hospodářského zájmu. KKS 

doporučuje zařazení služby do podmíněné sítě v JčK za 

účelem získání dotace na financování sociální služby z OPZ v 

případě schválení žádosti o dotaci donátorem (MPSV). 

Jihočeský kraj vydáním pověření v rámci podmíněné sítě není 

vázán povinností finančně podporovat provoz uvedené 

sociální služby po dobu udržitelnosti výstupů projektu, tj. po 

jeho skončení.

Ano, podmíněná síť

Poř. číslo

Název poskytovatele

Druh sociální služby

Identifikátor

Forma poskytování

Cílová skupina

Územní působnost

Kapacita (okamžitá)

Čas. dostupnost 

hod./týdně

Období finanční podpory soc.služby z 

OPZ

Náklady na celé 

období finanční 

podpory

Poznámky k žádosti
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Schváleno zařazení do Sítě JčK

Přehled žádostí o zařazení sociální služby do podmíněné sítě

Soulad s KPSS

Personální zajištění

Plánované zdroje financování z OPZ

Adresa poskytování


